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Snippers uit de gemeenteraad

In deze rubriek publiceert de redactie de interessantste beslissingen van de gemeenteraad. Indien het agendapunt eenparig is 
goedgekeurd vermelden we: unaniem. Indien het punt niet eenparig is goedgekeurd (omdat sommige raadsleden zich onthielden 
of tegenstemden), dan wordt dit ook vermeld.

Uit de gemeenteraad 
van 18 december:

1. Vaststellen voorwaarden en wijze van 
gunnen (unaniem):
✔ Het bouwen van een watersport-

infrastructuur (Sycod): raming: 
793.831,72 euro (BTW inbegrepen)

✔ afbraak van een woning in de 
Kerkstraat: raming: 54.094,82 euro 
(BTW inbegrepen) 

✔ Leveren, plaatsen en implementeren 
van hardware en software voor het 
beheer van aan- en afwezigheden: 
7000,00 euro (BTW inbegrepen). 

Het gemeentepersoneel zal met dit 
systeem binnenkort onderworpen zijn 
aan een elektronische tijdsregistratie.

2. Een greep uit de andere beslissingen:
✔ Goedkeuren retributie op het zieken-

vervoer door de ambulancedienst.
✔ Inbraakpreventie - technopreventie-

ve maatregelen ter voorkoming van 
inbraak in woningen – verlengen met 
vijf jaar van de toepassing van het 
gemeentelijk reglement tot het toe-
kennen van premies voor aanmoedi-
ging van de beveiliging tegen inbraak.

✔ Er werd beslist over te gaan tot de defini-
tieve sluiting van het Taf Walletmuseum 

met ingang van 8 januari 2007, gelet 
op het geringe bezoekersaantal.

✔ In het licht van de opstart van de 
ambulancedienst werden verscheide-
ne statuutwijzigingen aangebracht.

Uit de gemeenteraad 
van 2 januari:

De gemeenteraad van 2 januari betrof 
de installatievergadering van het nieuwe 
gemeentebestuur en een aantal toepas-
singen in het kader van de inwerkingtre-
ding van het gemeentedecreet. 
Bekijk hiervoor de middenkatern.

Ze e Getijdentafels februari
dag hoogwater laagwater
1 februari: 00.15 en 12.40 07.16 en 19.31
2 februari: 01.00 en 13.22 08.02 en 20.10
3 februari: 01.39 en 13.58 08.42 en 20.45
4 februari: 02.13 en 14.32 09.18 en 21.19
5 februari: 02.46 en 15.05 09.52 en 21.51
6 februari: 03.18 en 15.38 10.23 en 22.22
7 februari: 03.51 en 16.10 10.52 en 22.51
8 februari: 04.24 en 16.43 11.19 en 23.20
9 februari: 04.59 en 17.19 11.49 en 23.55
10 februari: 05.39 en 18.04 12.27
11 februari: 06.32 en 19.06 00.39 en 13.20
12 februari: 07.47 en 20.22 01.43 en 14.43
13 februari: 09.13 en 21.53 03.37 en 16.16
14 februari: 10.31 en 23.02 04.54 en 17.24
15 februari: 11.27 en 23.51 05.57 en 18.18

dag hoogwater laagwater
16 februari: 12.12 06.49 en 19.03
17 februari: 00.32 en 12.51 07.34 en 19.46
18 februari: 01.10 en 13.29 08.18 en 20.28
19 februari: 01.49 en 14.09 09.01 en 21.11
20 februari: 02.28 en 14.50 09.44 en 21.53
21 februari: 03.09 en 15.33 10.28 en 22.36
22 februari: 03.52 en 16.19 11.10 en 23.18
23 februari: 04.38 en 17.09 11.53
24 februari: 05.29 en 18.06 00.04 en 12.41
25 februari: 06.32 en 19.14 00.59 en 13.39
26 februari: 07.51 en 20.39 02.11 en 14.59
27 februari: 09.23 en 22.07 03.42 en 16.35
28 februari: 10.45 en 23.14 05.13 en 17.46

Deze tabellen zijn ons ter beschikking gesteld door Meteo Koksijde. Referentieplaats is Nieuwpoort.

Adres van het nieuwe gemeentehuis

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 8 
januari om het nieuwe gemeentehuis een huisnummer toe te kennen in 
de Zeelaan. Het nieuwe gemeentehuis krijgt als adres Zeelaan 303, 8670 
Koksijde.

Omwille van de verhuis naar het nieuwe gemeentehuis, zijn de admini-
stratieve gemeentediensten gesloten van 26 februari t.e.m. 5 maart. Vanaf 
6 maart staan wij opnieuw voor u klaar in ons nieuw gemeentehuis. De 
dienst burgerlijke stand zal in de week van de verhuis operationeel blijven, 
evenwel in het infokantoor op de hoek Zeelaan-Houtsaegerlaan.



nistratief medewerkster Heidi Depoorter, 
beroepsmecanicien Sergeant Paul 
Peremans en ambulanciers Edwig Dolfen, 
Natalie Wallaert, Stephane Bossaert, 
Ronny Ghysel en Robby Sparks.

Brandweer-ambulancedienst Koksijde
Adres: Zeelaan 37, 8670 Koksijde.
Noodoproepen via het noodnummer 
100 of 112.
Administratie: 058/51.94.51; Heidi 
Depoorter.

Dienst 100 / Brandweer

Opstart ambulancedienst sinds 15 januari

Het gemeentebestuur heeft in het licht van een optimale bescherming van de inwoners de beslissing genomen om een ambu-
lancedienst op te richten. Sinds 15 januari, 13.00 uur is de ambulancedienst operationeel en zal 24 op 24, zeven op zeven, een 
snelle en efficiënte hulpverlening verzorgen. De hulpdiensten worden eveneens geruggensteund door een permanent bemande 
meldkamer die de noodoproepen ontvangt, behandelt en de ambulance- en brandweerdienst uitstuurt. Hiermee heeft het 
gemeentebestuur Koksijde gekozen om een zware investering te doen voor een professionele en duurzame aanpak van het lokale 
veiligheidsbeleid.

De ambulancedienst zal steeds bemand 
zijn met twee ambulanciers. In de meld-
kamer is permanent één centralist 
aanwezig voor het behandelen van de 
oproepen. De personeelsleden werken 
in een stelsel van drie ploegen per dag. 
Alle personeelsleden zijn gebrevetteerd 
en krijgen jaarlijks bijscholing.
De ambulancedienst voldoet aan de ver-
eisten van een eenvormig oproepstelsel 
en sinds 1 januari 2007 aan de voorwaar-
den om via het City-gis systeem te wor-
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den opgeroepen. De Koksijdse ambulan-
cedienst zal binnen de twee minuten naar 
de plaats van het ongeval vertrekken.
Het voertuig zelf behoort tot een van de 
modernste in uitvoering op het gebied 
van boordapparatuur.

Op de foto’s ziet u het gespecialiseerde 
voertuig en de personen die u dag in dag 
uit een optimale hulp zullen verlenen.
Staand v.r.n.l.: Luitenant Michel Willaert, 
Adjudant Marc Villé, brandwacht en admi-

Kristof Dorné wordt
bijpostoverste Oostduinkerke

Tijdens de Sint-Barbaraviering werd de bevordering 
van Kristof Dorné tot luitenant (op 20/06/2006) 
door brandweercommandant Tyteca nogmaals in de 
schijnwerpers geplaatst. Kristof werd in 2006 tevens 
bijpostoverste van de afdeling Oostduinkerke en legde 
tijdens de viering zijn eed af. Kristof begon zijn car-
rière bij de brandweer van Koksijde op negentienjarige 
leeftijd (indiensttreding op 10/06/1992). Kristof kan 
met andere woorden al terugblikken op een mooie 
loopbaan.



Be l e i d

Koksijdse senioren bundelen
hun suggesties voor het nieuwe bestuur
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Zoals iedereen, hebben ook de Koksijdse senioren hun bekommernissen en verzuchtingen. Het bestuur van de seniorenraad 
heeft om die reden een suggestiebundel, bestemd voor het nieuwe bestuur, bezorgd aan schepen Greta Suber-Delie.

De gemeentelijke seniorenraad heeft 
als doel het bevorderen van een inte-
graal seniorenbeleid in het belang van 
alle inwoners van de gemeente. Daartoe 
brengt de raad, op vraag van het gemeen-
tebestuur, het OCMW, de raad voor cul-
tuurbeleid of op eigen initiatief, adviezen 
uit over aangelegenheden die de derde 
leeftijd aanbelangen. Verder is het ook 
de taak van de seniorenraad activiteiten 
van of voor senioren te coördineren 
en overleg en samenwerking tussen de 
verenigingen, diensten, instellingen en 
andere organisaties die actief zijn in de 
seniorensector tot stand te brengen.

In de suggestiebundel uiten de Koksijdse 
senioren verschillende bekommernissen. 
Een deel van deze suggesties is geba-
seerd op de resultaten van het behoef-
teonderzoek dat dit jaar gehouden werd 
bij de senioren. 
Ze zijn tevreden over het oprichten van 
een rusthuis in Koksijde, de thuiszorg 
voor bejaarden, de ondersteuning door 
het gemeentebestuur van de senioren-
activiteiten en de steun aan vrijwilligers 

die zich inzetten voor de vele verenigin-
gen die de gemeente rijk is. De senio-
renraad vraagt het schepencollege dan 
ook op deze punten dezelfde koers te 
blijven varen.
Niettemin vragen onze senioren het oprich-
ten van serviceflats in Oostduinkerke en 
het optrekken van het aantal openbare 
toiletten. De senioren vragen eveneens 
dat er bij het oprichten van sociale verka-
velingen, ook kavels voor seniorenwonin-
gen zouden moeten worden voorzien. Het 
subsidiëren van kangoeroewoningen zou 
wenselijk zijn om het zelfstandig wonen 
van senioren te bevorderen. Bovendien 
vragen ze aandacht voor seniorenthema’s 
binnen de dagelijkse werking van het 
sociaal huis. In het kader van de mobiliteit 
wijzen de senioren op de nood aan meer 
en betere busverbindingen tussen de ver-
schillende kernen van de gemeente ener-
zijds en tussen de kernen en het nieuwe 
gemeentehuis anderzijds. Daarnaast vra-
gen ze ook naar de mogelijkheid om 
gratis te parkeren bij een bezoek aan de 
administratieve diensten in het nieuwe 
gemeentehuis.

De landbouwraad 
zoekt extra leden 
Gelijktijdig met de start van de nieuwe 
legislatuur, wordt de samenstelling 
van de gemeentelijke adviesraden her-
nieuwd. Zo ook de samenstelling van de 
landbouwraad. Het gemeentebestuur 
wenst zoveel mogelijk personen uit de 
landbouwmiddens aan te schrijven om 
lid te worden van de landbouwraad. 
Voor de legislatuur 2007- 2012 zal 
de burgemeester zich ontfermen over 
het voorzitterschap. Het secretariaat 
wordt opnieuw verzorgd door Geert 
Calcoen. De huidige leden blijven deel 
uitmaken van de raad. Niettemin wil 
het gemeentebestuur ook een beroep 
kunnen doen op uw kennis en ervaring. 
Elke bijkomende expertise is meer dan 
welkom. Aarzel niet en word lid van de 
landbouwraad!
Voor meer informatie en voor uw kan-
didaatstelling: Geert Calcoen, dienst-
hoofd administratie. 058/53.30.40 of 
geert.calcoen@koksijde.be

Staand v.r.n.l.: Judith Ranson, René Degraeuwe, Germain Seys, Schepen Greta Suber-Delie, Marcel Vanbillemont, Robert Ockerman en Willy Plaetevoet. 
Zittend v.r.n.l.: Jean-Pierre Tastenhoye, Caroline Beele (secretaris seniorenraad), Yvette Blondé en Liliane Roose.



Hu l d i g i ng

Huldiging van verdienstelijke personeelsleden
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Op 5 januari werden in het Casino door de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het gemeentepersoneel drie verdien-
stelijke personeelsleden gehuldigd. We zetten ze voor u graag nog eens kort op een rijtje. Het gemeentebestuur wenst onze drie 
personeelsleden hierbij alvast een welverdiende rust en een goede gezondheid gedurende de vele komende jaren.

André Declerck
Na een dienststaat van 39 jaar en 11 
maanden verliet André Declerck op 31 
maart 2006 de gemeentelijke ‘archie-
ven’. Samen met enkele andere per-
soneelsleden was hij nog één van de 
resterende ‘mohikanen’ binnen de admi-
nistratie die de fusie tussen Koksijde en 
Oostduinkerke beleefden. André is een 
geboren en getogen Oostduinkerkenaar. 
Toen in 1966 examens werden uitge-
schreven voor klerk bij het gemeentebe-
stuur, slaagde hij in het examen en werd 
in de gemeenteraad van 1 mei 1966 
benoemd tot klerk. Als jonge bediende 
bleef André niet bij de pakken zitten en 
wilde zich door bijscholing verder volma-
ken. Op 1 mei 1970 werd hij bevorderd 
tot opsteller en op 1 september 1974 
tot onderbureauchef. André bleef na 
de fusie in het oud-gemeentehuis van 
Oostduinkerke als enige administratief 
bediende een tijd werkzaam, maar na 
de oppensioenstelling van Gerard Van 
Steertegem kwam hij de secretarie van 
de administratie in het gemeentehuis 
vervoegen. Op 1 april 1988 werd hij 
bevorderd tot bestuurschef. Hij behaal-
de met succes het diploma ‘Archivaris’ en 
vond in de uitbouw van het gemeentelijk 

archief van de gemeente een nieuwe uit-
daging en motivering. In december 1996 
werd hij administratief hoofdmedewer-
ker. Vanuit het archief werkte André mee 
aan heel wat publicaties, zo ondermeer 
aan de uitgave Zestig jaar na de bevrijding 

in 1944 en Negentig jaar na het begin van 

de oorlog 14-18. Naast zijn ambt bij de 
gemeente was André ook actief bij de 
brandweer van Oostduinkerke. Hij was 
er luitenant en secretaris. Na de fusie 
met Koksijde werd hij bevorderd tot 
bijpostoverste. In die functie moest hij 
op zestigjarige leeftijd, zoals de wet het 
voorschrijft, eervol ontslag nemen. 

Simonne Delporte
’Simontje’, zoals de collega’s haar meest-
al noemen, heeft er een dienststaat bij 
de gemeente opzitten van 28 jaar en 
7 maanden. In tegenstelling tot André 
Declerck is Simonne een geboren en 
getogen Koksijdse. Op 1 mei 1978 werd 
Simonne aangesteld tot tijdelijk opstel-
ler bij de dienst voor toerisme gele-
gen op de hoek van de Zeelaan en 
Houtsaegerlaan. Simonne hield het foto-
archief bij en werkte mee aan de toeris-
tische brochures. Tussendoor werden 
de toeristen verwelkomd en geholpen 

bij hun diverse vragen. Op 1 mei 1988 
werd Simonne vastbenoemd tot klerk-
typiste en op 1 september 1992 tot 
eerstaanwezend klerk. Op 1 december 
1993 bevorderde Simonne tot opsteller 
en op 1 december 1996 tot admini-
stratief medewerker. Inmiddels werd het 
hoofdbureau voor toerisme overgebracht 
naar Oostduinkerke, maar Simonne en 
Christine Boeve bleven in Koksijde-dorp. 
Op het einde van het vorig jaar nam 
Simonne afscheid van haar collega’s en 
de gemeente.

Fernand Schreel
Onze fotograaf Fernand Schreel verliet na 
een dienststaat van 12 jaar en 1 maand 
de gemeentelijke diensten. Voor hij bij de 
gemeente actief was, werkte Fernand bij 
de Firma Van Marcke. Fotografie en filmen 
zijn zijn grootste hobby. Via zijn foto-
grafiekunst bij diverse kranten werd hij 
op 1 september 1994 werknemer bij de 
gemeente Koksijde. Hij werkte mee aan 
de opstart en lay-out van het gemeente-
lijk infoblad ‘Tij-dingen’ en verzorgde tal 
van fotoreportages voor de diensten cul-
tuur en toerisme. Op 1 december 1997 
werd hij bevorderd tot administratief 
beambte.
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Hondenafrichtingsclub Fidelia 

Hu l d i g i ng

De Koninklijke Hondenafrichtingsvereni-
ging kon gedurende een periode van 25 
jaar rekenen op de enthousiaste inzet 
van de heer Gilbert Thybaut als voorzit-
ter. Het succesverhaal startte voor hem 
in 1981 en kende heel wat hoogtepun-
ten zoals:
• de organisatie van clubkampioen-

schappen
• het gemeentebestuur kocht grond aan 

voor de hondenclub
• de club bestond een halve eeuw en 

de voorzitter werd uitgenodigd op het 
huwelijksfeest van prins Filip en prin-
ses Mathilde.

Het gemeentebestuur is terecht fier op 
de inzet als vrijetijdsbesteding rond het 
dresseren van honden van alle rassen 
door gediplomeerde lesgevers waarop 
de nadruk wordt gelegd op gehoor-
zaamheid en verdediging van puppies en 
jonge honden.

Deze inspanning wilde het bestuur graag 
‘verzilveren’ en huldigde Gilbert Thybaut 

voor deze uitzonderlijke prestatie op de 
terreinen van de africhtingsschool zelf.

Op de foto ziet u Gilbert Thybaut met zijn echtgenote in aanwezigheid van burgemeester Marc 
Vanden Bussche en schepenen Vollon, Van Herck en Stockelynck.

Schepen Daniel Van Herck, secretaris Joeri Stekelorum, prijswinnaar Geert Depotter (fietspomp), interne campagnecoördinator Heidi Vollon, bur-
gemeester Marc Vanden Bussche, schepen Herwig Vollon, prijswinnaar Annick Dekeuninck (Lijnkaart), schepen Greta Suber – Delie, prijswinnaar 
Danny Saelens (fietscomputer) en schepen Jan Loones.  Verontschuldigd: prijswinnaar Caroline D’Haveloose (kilometerteller) en milieuambtenaar 
Michel Saubain.

Resultaten fietspromotiecampagne ‘Fiets naar Kyoto 2006’



U i t sm i j t e r

Sint- Pieterskerk stelt haar schatten tentoon

Op 6 januari 2007 werd de schatka-
mer van de Sint-Pieterskerk Koksijde 
plechtig geopend. Er wordt een selectie 
van de uitgebreide collectie liturgisch 
materiaal permanent tentoongesteld. De 
stukken zullen vanaf Pasen dagelijks te 
bezichtigen zijn tijdens de openingsuren 
van de kerk. Momenteel is het mogelijk 
de schatten te bewonderen op zater-
dag vanaf 16 uur en op zondag vanaf
10 uur. Op 6 januari werd eveneens het 
nieuwe beeld van Sint Pieter ingewijd. 
Het oorspronkelijke beeld werd gestolen 
en daarom besliste men om van het ori-
gineel een replica te maken.

De Sint-Pieterskerk beschikt over litur-
gische gebruiksvoorwerpen in zilver of 
koper. Op initiatief van voormalig pastoor 
Jozef Jacob heeft de kerkfabriek de voor-
werpen die zelden werden gebruikt voor 
de eredienst, stuk voor stuk laten herstel-
len. Er werd geopteerd om een selectie 
permanent tentoon te stellen. In overleg 
met pastoor Dehullu werden de stukken 
in de schatkamer zodanig geselecteerd, 
dat een ander deel van de collectie ver-
der kan worden gebruikt voor de liturgie.

Op de plaats waar men de schatkamer 
wilde inrichten stond de doopvont. De 
kerkraad besliste om deze achteraan een 
nieuwe plaats te geven. 
In de zeven kijkvakken bevinden zich de 
volgende kerkschatten:
o Een neogotische torenmonstrans in 

verguld zilver, met gelobde voet en 
ingelegde halfedelsteentjes. Op de 
monstrans bevinden zich beeldjes van 
het heilig Hart en twee engelen.

o De kelk van Cesar Lootens, derde 
pastoor van Koksijde (1888-1905) 
en groot weldoener van de Sint-
Pieterskerk, genoemd ‘le saint curé 
de Coxyde’. Op de kuip van de neo-
romaanse kelk in verguld zilver zien 
we de 12 apostelen; de knop bestaat 
uit zeer fijn geciseleerd loofwerk van 
gestileerde druivenranken; op vier car-
touches staan bijbelse taferelen afge-
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De inscriptie ‘COXYDE’ op de voet is 
duidelijk zichtbaar.

o Een zilveren reliekhouder van 
O.L.Vrouw met afbeelding van een 
Maria met Kind, staande op de wolken 
en omkranst met bloemen en takken.

o Tenslotte een kroontje in verguld koper, 
wellicht afkomstig van een gekroond 
beeld van het Kind Jezus.

Op initiatief van pastoor-deken Paul Van 
Zeir i.s.m. de toeristische dienst ver-
schijnt binnenkort in een gloednieuwe 
folder over de kerk en haar interieur een 
zeer precieze en gedetailleerde toelich-
ting bij deze schatten.

beeld: de Boodschap van de engel, de 
Geboorte van Christus, de Kruisdood 
en de Verrijzenis.

o Een neogotisch processiekruis in geel 
koper, dat later op een voet werd geplaatst 
en gebruikt kon worden als altaarkruis.

o Een zilveren chrismathorium in klas-
sieke stijl, voor het bewaren van de 
gewijde olie.

o Een zilveren ciborie in neorococostijl, 
gedateerd 1846. Op het deksel staat 
een vergulde rijksappel (wereldbol) 
bekroond met een Grieks kruis. De 
kuip vertoont gestileerde korenaren 
en weelderige druiventrossen; op de 
stam en knop vinden we bladeren. 



Ten  Du i n en  1138
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Succesvol 2006!
2006 is voor het Abdijmuseum Ten 
Duinen 1138 zonder twijfel het meest 
succesvolle jaar sinds de heropening in 
juni 2003. Met een totaal van 80.143 
bezoekers behaalden het Abdijmuseum, 
de Zuid-Abdijmolen en de abdijhoeve Ten 
Bogaerde een uitstekend resultaat! De 
deelname  aan 2006Beaufort was voor 
het museum een duidelijke meerwaarde. 
Liefst 28.000 bezoekers zakten voor 
de installatie ‘I Dormienti’ van Mimmo 
Paladino af naar de archeologische site.

Werken in uitvoering
Begin december ging een firma van start 
met de overdekking van de vroegere 
personeels- en leveranciersparking. Een 
tijdelijke tentoonstellingsruimte, met een 
oppervlakte van ongeveer 220 m2, zou 

tegen dit najaar moeten afgewerkt zijn. 
De multifunctionele zaal is ongetwijfeld 
een grote troef voor het abdijmuseum. 
Verschillende activiteiten en tentoon-
stellingen staan nu al op het programma 
voor 2008.
In het archeologische park nadert de 
bewegwijzering haar eindfase. Drie ver-
schillende routes (lekenbroeder – mon-
nik – abt) maken de bezoeker wegwijs 
doorheen de ruïnes. In de recreatiezone 
worden de spelregels van de volksspelen 
op panelen uiteengezet.
Met de plaatsing van de museumshop 
kreeg ook het bezoekerscentrum een 
grondige facelift. De kasten en de folder-
wand bieden niet alleen meer opbergmo-
gelijkheden, ook de presentatieruimte is 
gevoelig uitgebreid. Meer plaats betekent 
een breder assortiment producten, waarbij 
gadgets gebaseerd op stukken uit de eigen 
collectie, zeker niet mogen ontbreken. 
In het kader van de verdere uitbouw van 
het museumdepot, werden functionele 
ladekasten geplaatst. De archeologische 
plannen en gerestaureerde archeologica 
krijgen zo een optimale opbergplaats, 
alsook de figuratieve vloertegels, die 
terug samengesteld kunnen worden in 
de lades.

Onde rw i j s Opendeur 
Westhoekacademie: 
golflengte

Naar aanleiding van de Dag van het 
DKO (Deeltijds KunstOnderwijs).
houdt de Westhoek Academie 
Koksijde een opendeur in de vol-
wassenen-ateliers op vrijdagavond 9 
februari van 18 tot 21.00 uur.
Het thema dit jaar is Golflengte 
Inlichtingen: 058/51.65.27 of
westhoekacademie@koksijde.be 
Meer informatie:
www.dagvanhetdko.be 

Koninklijke kerstkaart
Zopas viel er een koninklijke kerstkaart in de brievenbus van de 
Gemeentelijke Basisschool van Oostduinkerke. Het ontwerp van 
één van onze leerlingen, Lize Maesen, 10 jaar jong, werd door de 
koning en de koningin verkozen uit honderden inzendingen.
Juf Nancy D’Haenen en juf Chris Broeckaert, beiden laureaat 
van de Koningin Paolaprijs, gingen in op de vraag van het koninklijk paleis om een 
kerstkaart te ontwerpen met hun leerlingen. De keuze viel tenslotte op de mooie 

tekening van Lize. We zijn natuurlijk 
wat fier dat deze kaart naar heel 
wat mensen zal worden verstuurd, 
zowel nationaal als internationaal! 
Proficiat aan Lize!

v.l.n.r. directeur Steven Maes, Nancy 
D’Haenen (juf van vorig schooljaar) Lize 
Maesen met haar kaart en Geert Vanhoutte 
(meester van Lize).

Teruggave
steenfragment 
Een maaswerkfragment van een middel-
eeuws venster uit de abdijcontext werd 
door de familie Van Bruwaene - Van Hee, 
erfgenamen van kunstenares Ann Claerhout, 
aan het museum overgedragen.
Het gaat over een traceringsfragment of 
stuk maaswerk van een spitsboogven-
ster. De kans bestaat dat deze uit de 
pandgang afkomstig is. Dit steenfrag-
ment werd door mevrouw Claerhout 
allicht eind jaren 1930 meegenomen na 
een bezoek aan de site, die toen nog in 
de duinen gelegen was. Het stuk wordt 
toegevoegd aan de collectie venster-
fragmenten.



de oude doos Toegang: 3 euro met gra-
tis consumptie.

Zaterdag 17 februari: 16.30 uur, 
Estaminet de Peerdevisscher aanstelling 
van Prins Bruno I en schildknapen Sven 
en Kenny.

Zondag 18 februari: 14.30 uur, Grote car-
navalstoet van Oostduinkerke-bad naar 
dorp (aankomst voorzien rond 16.30 
uur) met prachtige wagens en groepen, 
muziekkorpsen en veel leute. Na de stoet 
rondgang met bezoek aan de plaatselijke 
kroegen voor deelnemers en sympathi-
santen, prijsuitreiking om 19 uur in ’t 
Sluddertsje.

Dinsdag 20 februari: Vette dinsdag-
maskerade (maskerwedstrijd) in Oost-
duinkerke-dorp met een prijzenpot van 
620 euro voor de 40 beste maskers. 

Jurering in de plaatselijke herber-
gen, deelname-

prijs 3 euro, start aan cafetaria sporthal 
Hazebeek. Om 23 uur afsluitfuif met dj 
Piet De Clerck in zaal Witte Burg (toe-
gang 4 euro voor wie niet deelnam aan 
de maskerwedstrijd).
Voor verdere inlichtingen: voorzitter car-
navalcomité André Cavyn, Dorpstraat 24 
te Oostduinkerke, tel. 0479/94 58 49

Koksijde
Woensdag 21 februari: Kindercarnaval-
stoet en –feest
Vertrek van de stoet om 15 uur op 
het Marktplein. Vooraf inschrijven in 
de toeristische kantoren of op de dag 
zelf aan de startplaats. Omloop van 
de stoet: Marktplein – Ter Duinenlaan 
– J. Van Buggenhoutlaan – Zeelaan 
– Kursaallaan – Zeedijk – Zouavenplein 
– Koninklijke Baan – Kursaallaan - casi-
no. Om 16.30 uur is er in het casino 
kinderanimatie (3 euro voor kinderen 
die enkel deze show bijwonen). Om 
17.30 uur bekendmaking jeugdprins en 
–prinses carnaval 2007 van Koksijde, 
bijgestaan door Prins carnaval Bruno I 
en zijn schildknapen. Het feest lokt elk 
jaar zo’n 400 kinderen! (Organisatie: het 
feestcomité Koksijde-bad i.s.m. de VVV 
en het gemeentebestuur).

Oostduinkerke
Het hoogtepunt van carnaval te 
Oostduinkerke is uiteraard de stoet op 
zondag 18 februari.
Om de deelname van de verenigingen 
aantrekkelijk te maken, werd er opnieuw 
een extra financiële inspanning gele-
verd. Per wagen (van verenigingen uit 
eigen gemeente) is een startgeld van 
250 euro en de nodige logistieke steun 
voor de opbouw van de wagen voorzien. 
Verenigingen die geen wagen hebben, 
kunnen deelnemen met een gekostu-
meerde groep. De VVV betaalt de fac-
tuur voor het huren van de kostuums 
voor de helft terug met een maximum 
van 186 euro .
Inschrijvingsformulieren voor de stoet bij 
de dienst Toerisme, Leopold II-laan 2 te 
Oostduinkerke, tel. 058/53.21.21.

Donderdag 15 februari: 15 uur, zaal Witte 
Burg, seniorencarnaval met verkie-
zing van seniorenprins en –prin-
ses 2007, animatie met de 
westhoekaccordeonis-
ten, dj Gilbert en 
dansmuziek uit 

Ca rn a va l

Koksijde-Oostduinkerke zet de feestneus op!
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Van donderdag 15 februari tot en met woensdag 21 februari zijn er in onze gemeente weer carnavalsfeesten. De V.V.V. en het carna-
valcomité van Oostduinkerke dienen niet minder dan vijf manifestaties op. Koksijde pakt uit met een groot kindercarnavalsfeest.
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Expositiekalender Keunekapel 2007
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De werkgroep Kunst in Baaltje presenteert de tentoonstellingskalender 2007 voor de Keunekapel te Sint-Idesbald.

DATUM KUNSTENAAR

van 16 tot 25 februari Schilderkunst van Bea Vandendriessche

van 9 tot 18 maart Olieverf op doek en paneel, acryl op doek van Dwin Versmesse

van 30 maart tot 15 april Gemengde techniek van Koen Westerduin

van 17 tot 30 mei Fotografie van Karine Lensen

van 15 tot 24 juni Olieverf op doek en tekeningen van Gigi Praet

van 6 juli tot 15 juli Schilderkunt van Catherine Bioul en beeldhouwkunst van Claude Verlinde

van 20 tot 29 juli Gouasch op doek van Fove

van 10 tot 22 augustus Olieverf op doek en aquarel van Frieda V. en groepstentoonstelling in de 
Kerkepannezaal met als thema ‘Oh, zo bloot!’

van 7 tot 16 september Schilderkunst van Jan Smekens

van 26 oktober tot 4 november Schilderkunst van Christine Cosyns

van 16 november tot 25 november Mixed media en wandtapijten Magda De Ruijter

van 21 december 2007 tot 6 januari 2008 Schilderkunst van Lut Evenepoel

Ook dit jaar gaat tweemaal het jazzevenement ‘Jazz@Baaltje’ in zaal Ruytingen door op:
• 28th Jazz@Baaltje op vrijdag 30 maart
• 29th Jazz@Baaltje op vrijdag 7 september

Voor meer info: gelieve contact op te nemen met Valerie Vandamme, cultuurfunctionaris beeldende kunsten, Koninklijke 
Prinslaan 8, 8670 Koksijde - tel. 058/53.39.50 - e-mail: valerie.vandamme@koksijde.be 

Overzicht verenigingen in Koksijde

Koksijde kent een rijk verenigingsle-
ven. Het verenigingsboekje is met zijn 
overzicht van de meeste verenigingen 
als het ware een handleiding doorheen 
het Koksijdse verenigingsaanbod. De 
brochure heeft jaarlijks zo’n succes, dat 
de Afdeling Vrije Tijd en Cultuur van 
de gemeente Koksijde de tijd rijp vond 
voor een meer professionele aanpak. 

De brochure werd 
in een nieuw jasje 
gestoken en ziet er 
beter uit dan ooit.

Een prachtige uit-
gave in vierkleu-
rendruk geeft een 
overzicht van 117 
verenigingen die u 
graag willen helpen 
om u een hobby, 
een nieuwe passie 
of een tijdverdrijf 

aan te reiken. De verenigingen worden 
allemaal alfabetisch weergegeven met 
telkens een vermelding van de contact-
persoon, de adresgegevens en wat meer 
informatie over de activiteiten.
Deze boekjes kunnen gratis verkre-
gen worden in de toerismekantoren 
van Koksijde, aan de balie van het c.c. 
CasinoKoksijde en aan de balie van de 

bibliotheek. Ook in het gemeentehuis 
en het museum Ten Duinen 1138 kun-
nen de boekjes worden opgehaald.

De Afdeling Vrije Tijd en Cultuur van 
Koksijde contacteerde alle verenigin-
gen die in de vorige editie waren opge-
nomen en alle andere verenigingen 
die te vinden zijn op de bestaande 
verenigingslijsten. Verenigingen die 
niet werden opgenomen en graag in 
de volgende editie een plaatsje zou-
den krijgen, kunnen contact opnemen 
met Sarah Vanderhaeghe, Afdeling 
Vrije Tijd en Cultuur via sarah.vander-
haeghe@koksijde.be of op het nummer 
058/53.29.80.
Info: Dienst Cultuur, Sarah 
Vanderhaeghe, Casinoplein 10, 8670 
Koksijde, tel. 058/53.29.80, fax 
058/53.29.85, email : sarah.vander-
haeghe@koksijde.be

1

Verenigingen Koksijde
een overzicht…
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Dinsdag Bieb – dag

Dinsdag Bieb-Dag is een initiatief van het samenwerkingsverband van de vijf Westkustbibliotheken. In tegenstelling tot de vijf-
luiken van de vorige jaren, hebben de bibliotheken hun activiteiten dit keer gespreid over een langere periode. Elke maand, op 
een dinsdag, biedt een andere bibliotheek uit het samenwerkingsverband een originele lezing aan.

Met de lezingen willen de Westkust-
bibliotheken specifiek senioren berei-
ken. De maand februari, de maand van 
Valentijn, liefde en verliefdheid inspireer-
de de bibliotheek van Koksijde om Diane 
De Keyzer uit te nodigen. Op 6 februari 
om 14 uur in het Casino van Koksijde, 
komt Diane De Keyzer verhalen vertellen 
over onze grootmoeders en moeders. 
De lezing is gebaseerd op haar gelijkna-
mig boek “De schaamte en de schrik, de 

goesting en het genot: vier generaties 
vrouwen vertellen” waarin vier generaties 
vrouwen terugkijken naar het meisje dat 
ze ooit waren, naar een verleden waarin 
niets mocht, maar soms veel gebeurde.
De toegang tot de lezing is gratis. 
Reservatie kan in de bibliotheek zelf of 
telefonisch op het nummer 058 53 29 53 
of via e-mail: net-bibbing@koksijde.be

En als laatste in de rij van lezingen 

vertelt op dinsdag 9 maart om 14 uur, 
banketbakker Robert Inghelram het ver-
haal achter taarten, gebakjes, koekjes, 
ingrediënten, n.a.v. zijn boek “gebak 
met geschiedenis – traditionele recep-
ten”. Deze lezing vindt plaats in het  
Dienstencentrum De Zonnebloem te 
Veurne. De toegang is gratis, inschrijven 
in de bibliotheek van Veurne vóór 28 
februari of op het nummer 058/33 55 
81 of via bibliotheek@veurne.be. 

Tijdschriften uitlenen in de bieb!
In de bibliotheek van Koksijde kan je je niet alleen verdiepen in boeken, er is ook een ruim aanbod aan tijdschriften. Tot voor 
kort kon je die enkel in de leeszaal lezen, maar sinds eind december kan je ook tijdschriften (o.a. Autogids, Burda, Feeling 
Wonen, Nest, Test Aankoop…) uitlenen! Niet alle tijdschriften zijn uitleenbaar en ook niet de nieuwste editie van een num-
mer, wel telkens de vorige editie.
Een tijdschrif mag je, net zoals de boeken, 3 weken lenen. Een volledige lijst kan je vinden op de website van Koksijde: http://
www.koksijde.be/nl/bibliotheek/collectie/uitleenbare_tijdschriften

Snippertassen!

Februari, de maand van de liefde maar ook de maand van carnaval! Speciaal rond deze 2 thema’s stelt de bib snippertasjes 
ter beschikking.

In februari-maart opnieuw een cursus internetinitiatie in de bibliotheek 
Internet is hét hedendaagse medium. Je 
krijgt toegang tot een schat aan informa-
tie. Vanuit de bibliotheek of de huiskamer 
kan je alle informatie opzoeken, de actuali-
teit volgen, een reis voorbereiden, de krant 
lezen… Kortom: de wereld op je scherm.
Voor iedereen die al wat basiservaring 

met computers heeft maar zich nog niet 
waagde aan surfen op het internet. Het 
uitgangspunt van de internetinitiatie is 
niet de techniek, maar het persoonlijke, 
praktische gebruik van het internet.  Na 
een korte theoretische introductie wordt 
er heel veel geoefend op de computer.

Praktisch: op dinsdag 06/03, 
donderdag 08/03, dinsdag 13/03 en 
donderdag 15/03 van 13.30 tot 16 uur.
Kostprijs: 12 euro (cursus inbegrepen)
Voorwaarde: lid zijn van de bibliotheek
Opgelet : snel inschrijven - max. 10 deel-
nemers (op de afdeling Beeld en Geluid)

Bibliotheek zoekt extra vrijwilligers voor internetinitiatie en gsm-cursussen!
- heb je een goede kennis van het internet (zoeken op het web, e-mail enz…), of weet je handig om te gaan met gsm’s ?
- vind je het leuk om je kennis door te geven en heb je af en toe wat vrije tijd ?
- de bib zoekt vrijwilligers om korte cursussen internetinitiatie te geven aan maximum 10 cursisten in een viertal lessen (elke 
cursist beschikt over een computer).
- de bib zoekt ook extra vrijwilligers om de basishandelingen van een gsm aan te leren aan maximum 15 cursisten (hoe steek 
je een telefoonnummer in het adresboek, hoe moet je een SMS-je intypen, je belgeluid luider zetten enz…)

Info: bibliotheek of tel. 058/53.29.54 (t.a.v. Christine Samyn).

Nieuw!
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Het gemeentebestuur Koksijde
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Op dinsdag 2 januari vond de installatievergadering van de gemeenteraad plaats. Tijdens de vergadering dienden de verkozen 
gemeenteraadsleden hun eed af te leggen, werden de schepenen op basis van hun gezamenlijke voordrachtsakte als verkozen 
beschouwd en werden de OCMW- en politieraadsleden verkozen. Op deze dubbele pagina ziet u de personen die de komende 
zes jaar het beleid in Koksijde zullen bepalen. Voor de samenstelling van de gemeenteraad (met de verschillende politieke frac-
ties) en de dagorde van de gemeenteraad kunt u terecht op www.koksijde.be/nl/bestuur/gemeenteraad 

1ste schepen Jan LOONES
Cultuur, erfgoed en archiefwezen,

Musea en monumentenzorg, internationale
samenwerking, informatie en groendienst.

Zitdag: zaterdag van 10 tot 11.00 uur.
Tel.: 058/53.30.95

(secretariaat schepenen, Annick Wullus)

Burgeme
Burgerlijke stand

brandweer, verke
openbare werken, 
Zitdag: na afspraa

(kabinet van

3de schepen Daniel VAN HERCK
Leefmilieu, jeugd, huisvesting, openbaar vervoer en

reddingsdiensten.
Zitdag: zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur
(tot aan de verhuis in het schepenlokaal)

Tel.: 058/53.30.95 (secretariaat schepenen, Annick Wullus)

7de schepen-voorzitter OCMW
Greta DELIE

Sociale zaken, welzijnsbeleid en 
seniorenbeleid.

4de schepen Herwig VOLLON
(Kunst)onderwijs, inspraak en burgerparticipatie, gezinszorg, kinder-

opvanginitiatieven, gezondheidszorg en dierenwelzijn.
Zitdag: woensdag vanaf 13.30 uur - na afspraak en zaterdag van 

08.30 tot 10.00 uur (tot aan de verhuis in de schepenzaal)
Tel.: 0477/68.59.84 of 058/51.88.54

Voor afspraken 058/53.30.95
(secretariaat schepenen, Annick Wullus)
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Zittend v.l.n.r.
7de schepen en OCMW-voorzitter Greta Suber-Delie (VLD), 4de schepen Herwig Vollon (VLD), 3de schepen Daniel Van Herck 
(sp.a), 1ste schepen Jan Loones (stemNVA), burgemeester Marc Vanden Bussche (VLD), 2de schepen Stephanie Anseeuw (VLD), 
5de schepen Dirk Dawyndt (VLD) en 6de schepen Freddy Beun (VLD).
Staand v.l.n.r.
Guido Decorte (CD&V), Albert Serpieters (CD&V), Paul Casselman (CD&V), Henri Dewulf (CD&V), Elie Depotter (CD&V), 
Sophie Dewulf (CD&V), Rita Declerck-Gantois (stemNVA), Alain Saubain (CD&V), Ivan Vancayseele (sp.a), Jozef Boons (Vlaams 
Belang) Luc Deltombe (Voorzitter gemeenteraad, VLD), Kurt Deman (Vlaams Belang), Rik Stekelorum (sp.a), Katrien D’Haveloose 
(VLD), Charlotte Castelein (VLD), Benedicte Dalle (VLD), gemeentesecretaris Joeri Stekelorum, Dany Verlinden (VLD), Christophe 
Bakeroot (VLD), Chris Vanheule (VLD) en Devos Fréderic (VLD).

2de schepen Stephanie ANSEEUW
Toerisme, personeel en tewerkstelling, gehandicaptenbeleid,

patrimonium – gemeentelijk zalenbeheer en contacten met de 
strijdkrachten.

Zitdag: vrijdagmorgen van 09 tot 11.00 uur en zaterdag van
08.30 tot 09.30 uur (of 10.30 uur)

(tot aan de verhuis in het schepenlokaal)
Tel.: 058/53.30.95 (secretariaat schepenen, Annick Wullus)

5de schepen Dirk DAWYNDT
Sport en ontspanning, middenstand 

en lokale economie, rechtszaken
en project golf Hof ter Hille.

Zitdag: zaterdag van 10.00 tot
12.00 uur (tot aan de verhuis)
Tel.: 058/53.30.95 (secretariaat

schepenen, Annick Wullus)

meester Marc VANDEN BUSSCHE
tand en bevolking, politie en veiligheid, 
rkeer en mobiliteit, landbouw, financiën, 
en, kerkfabrieken en coördinatie Vrije Tijd.
raak op het Kabinet van de burgemeester

Tel.: 058/53.30.28
van de burgemeester, Daisy Burki)

6de schepen Freddy BEUN
Ruimtelijke ordening & stedenbouw, landschaps-
zorg, informatisering en administratieve vereen-

voudiging.
Zitdag: maandag van 09.30 tot 12.00 uur en don-

derdag van 14.30 uur tot 16.30 uur
(tot aan de verhuis in het schepenlokaal)

Tel.: 058/53.30.95
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Wie zetelt in de OCMW-raad?
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Op 2 januari werden tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad de OCMW- raadsleden verkozen. In dezelfde week, 
op vrijdag 5 januari, volgde de installatie van de OCMW- raad. De verkozen OCMW- raadsleden hebben hun eed afgelegd en de 
OCMW- voorzitter werd verkozen. Op de foto hieronder ziet u de personen die de komende zes jaar in de OCMW- raad het sociaal 
georiënteerde beleid in Koksijde zullen uitstippelen. 

Zittend v.l.n.r.: OCMW-secretaris Pascale 
Feys, André Cavyn (stemNVA), Noël Paelinck 
(VLD), Greta Suber-Delie (OCMW-voorzit-
ter, VLD), Marie-Claire Fagoo (CD&V), Annie 
Vandenberghe (CD&V) en Dorine Geersens 
(CD&V).

Staand v.l.n.r.: Luc Deltombe (voorzitter 
gemeenteraad, VLD), Jony De Ridder (VLD), 
Carol Gunst (VLD), burgemeester Marc Vanden 
Bussche (VLD), Lander Van Hove (VLD), Greta 
Cambier (sp.a) en Rosaline Mouton (sp.a).

Win de Vlaamse prijs ‘Dorp met toekomst’
Als dorpsbewoner kan je zelf de handen uit de mouwen steken om de leefbaarheid van je dorp te verbeteren. De Vlaamse 
prijs ‘Dorp met toekomst’ moedigt jou en je dorpsgenoten aan om dit ook effectief te doen. Dit project is een organisatie van 
de Landelijke Gilden in partnerschap met Cera, de Vlaamse overheid, Nest, De Zondag en De Streekkrant. De eerste editie 
vindt plaats in 2007 en start binnenkort. De wedstrijd verloopt als volgt. Dorpsbewoners (één of meer verenigingen en/of 
individuen) ontwerpen samen een actie die het (samen)leven in hun dorp verbetert. Deze moeten ze zelf kunnen realiseren. 
Een provinciale jury maakt een selectie en kent de geselecteerde acties een financiële steun toe voor de begrote kosten (tot 
maximaal 2.500 euro). Met deze ondersteuning kunnen de plannenmakers de actie effectief uitvoeren. Voorbeelden zijn een 
hellend vlak voor rolstoelen aanleggen, een opruimactie langsheen trage wegen, een dorpskrant oprichten, met heel het dorp 
een toneelproductie maken,… Van alle uitgevoerde acties worden er per provincie drie geselecteerd voor de nationale finale. 
Hieruit kiest de nationale jury de beste actie van Vlaanderen. Deze actie wint de Vlaamse prijs ‘Dorp met toekomst’ en krijgt 
een dorpsfeest ter waarde van maar liefst 10.000 euro cadeau. Je doet iets voor je dorp, je wint iets voor je dorp! 
Inschrijven voor de eerste editie 2007 kan tot en met 15 maart 2007. In de loop van de maand december verscheen de 
website www.dorpmettoekomst.be Meer info: Landelijke Gilden, tel. 016 28 60 42, e-mail: info@dorpmettoekomst.be

Op ro ep

Afscheidnemende gemeenteraadsleden
Op de gemeenteraad van 18 december heeft de burgemeester op een uitgebreide en passende wijze de gemeenteraadsleden 
gehuldigd die de komende legislatuur geen deel meer zullen uitmaken van het bestuur. Ze ontvingen elk een geschenk als teken 
van waardering voor hun inzet in de gemeenteraad van Koksijde.
Het gemeentebestuur wenst hen nogmaals te danken voor het vele werk dat ze voor de gemeente Koksijde hebben verricht en 
de beleidsmogelijkheden die ze hebben gecreëerd voor de nieuwe mandatarissen.

Op de foto ziet u de afscheidnemende gemeenteraadsleden. Annie 
Vandenberghe en Noël Paelinck zullen weliswaar de komende zes 
jaar in de OCMW- raad zetelen.

Zittende v.l.n.r.: Hugo Goens (VLD), Marc Gunst (VLD), Annie 
Vandenberghe (CD&V), Walter Vilain (sp.a), Bernard Lust (CD&V), 
Noël Paelinck (VLD)
Staand v.l.n.r.: schepen Pat Stockelynck (STeM), Burgemeester 
Marc Vanden Bussche en Rita Beun-Craeye (VLD).
Robert Rossel (sp.a) en Castelein Jean Pierre (onafhankelijk) kon-
den niet aanwezig zijn.
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Vragen? 
JIN helpt je er van af

Valentijn …
Hoe komen we eraan? 

Veertien februari staat weer voor de 
deur. VALENTIJN en LIEFDE voeren dan 
de toon. Valentijnsdag is een span-
nende dag voor romantische zielen. 
Een dag om je liefde te verklaren aan 
iemand die je in stilte bemint. Maar 
ook om je partner te laten merken 
hoeveel hij of zij voor je betekent. Of 
zelfs om ‘bijzondere’ vrienden te tonen 
hoeveel hun vriendschap waard is. 

Hoe is het eigenlijk begonnen, 
dat gebruik om een geliefde een 
attentie te sturen op 14 februari? 
Niemand weet het precies. Over 
het ontstaan van Valentijnsdag 
bestaan verschillende theorieën.
Waarschijnlijk ligt de oorsprong bij 
Sint-Valentijn. Een jonge Romein die 
gemarteld werd omdat hij weigerde het 
christendom op te geven. Hij stierf op 
14 februari 269 na Christus. De legen-
de zegt dat Valentijn een dag voor zijn 
executie een afscheidsbriefje achterliet 
voor de dochter van een medegevan-
gene waarop hij verliefd was geworden. 
Hij ondertekende het briefje met ‘Van 
jouw Valentijn’. Hier zou ook de traditie 
vandaan komen om kaarten met deze 
afsluiting te ondertekenen. 
Valentijnsdag komt de laatste jaren 
vooral bij jongeren steeds meer in het 
teken van de verliefdheid en de liefde te 
staan. Dit onderwerp is het thema van 
de maand februari van het JIN (jonger-
eninformatienet) van de Jeugddienst. 

Meer info bij Lydia Choroeza, JOC de 
PIT, Kursaallaan 28 in Koksijde. Tel. 
058/ 53.29.70, fax. 058/ 53.29.71, 
e-mail: jocdepit@koksijde.be of
lchoroeza@koksijde.be

De jeugdraad presenteert “Over the Hedge”,
“beesten bij de buren”
Het verhaal: 
Als oplichter R.J. de Wasbeer wordt betrapt bij het stelen van voedsel 
van Vincent de Beer, redt hij zich uit de situatie door het onmogelijke 
te beloven. Hij zal binnen de week een nieuwe lading voedsel regelen. 
Intussen ontwaakt een groep dieren uit hun winterslaap. Ze komen erachter dat er 
een woonwijk is gebouwd in hun bos …

Wanneer: op donderdag 22 en vrijdag 23 februari om 14.30 uur
Waar: JOC de PIT, Kursaallaan 28, 8670 Koksijde
Prijs: 2,50 euro, drankje inbegrepen
Reserveer of koop je kaarten in voorverkoop: 058/53 29 70 of jocdepit@koksijde.
be -www.jeugdraadkoksijde.be

Kinderfuif in thema carnaval
Vermom je als je favoriete superheld. Verkleed je in een wortel of een andere soep-
groente. Word een vroege paashaas of late sinterklaas. Boots wat confetti of een 
slinger na.

De jeugdraad laat je dansen, dansen en nog eens dansen.

Wanneer: op vrijdag 16 februari
Waar: JOC de PIT, Kursaallaan 28, 8670 Koksijde
Wanneer: van 19 tot 22.00 uur
Prijs: 1,00 euro
Meer info: jocdepit@koksijde.be of 058/53.29.70 www.jeugdraadkoksijde.be

Mexican night
Mexican food, Mexican music en Mexican fun & games

Speedy Gonzales en de PIT slaan de handen in elkaar. 
Sombreros en ponchos zullen geen overbodige luxe zijn. Je 
hoeft niet naar Mexico te gaan, Mexico komt naar je toe!

Wanneer: op vrijdag 2 februari om 21.00 uur
Plaats: Jeugdhuis de PIT
Toegang: gratis - www.depit.be

In Concert: 

PORTLAND
Rock meets gitaarpop. Portland won eind 2003 de demo-
poll van Studio Brussel. Een extra reden om hen naar 
Koksijde te halen. Een extra reden voor jou om ze te komen 
bekijken.

Wanneer: op vrijdag 23 februari om 22.00 uur
Waar: Jeugdhuis de PIT
Prijs: 2 euro (leden)/ 4 euro
www.depit.be - www.myspace.com/portlandpop
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Toekomstplannen?

“Brainstormen, plannen maken, schrap-
pen, … voorstellen doen, doelen vast-
leggen, verplaatsen  , …”

De Jeugddienst is druk bezig met het 
schrijven van wat er 

op de agenda 
van 2008 

tot 2010 
staat. Verre 
toekomst 
zeg je!? 
E i g e n l i j k 

niet, want 
die toekomst 

wordt nu al 
gemaakt. 

Een toekomst die elke jongere kan hel-
pen invullen. Dit kan eenvoudig door het 
mailen van je mening over een thema die 
jij belangrijk vindt: uitgaan in Koksijde en 
omstreken, die put in de grond voor je 
oprit, een braakliggend grasveld naast je 
favoriete zitbank,…

Heb jij een idee of voorstel? Laat 
het dan weten aan de Jeugddienst:
jocdepit@koksijde.be 

Onze kinderen veilig online
Hoe ze begeleiden bij het chatten, mailen en surfen?

Het internet biedt heel wat mogelijkheden. Kinderen zit-
ten op steeds jongere leeftijd voor het computerscherm 
om te gamen, te chatten, informatie op te zoeken voor 
een huistaak,…
Maar het internet is niet altijd een veilige plaats. Ouders 
maken zich soms zorgen over het internetgedrag van hun 
kinderen. Met de Gezinsbond worden activiteiten georga-
niseerd om ouders te informeren over het internet. Het is noodzakelijk om ouders 
te wijzen op de gevaren, maar vooral om aan te tonen hoe we deze kunnen voorko-
men. Mits wat begeleiding biedt het internet voor kinderen en voor jongeren een 
waaier aan mogelijkheden en kansen. 

Via een multimediapresentatie maakt u ‘visueel’ kennis met de manier waarop kin-
deren en jongeren (tussen 6 en 15 jaar) omgaan met internet. U wordt wegwijs 
gemaakt in een aantal technische aspecten en leert hoe een betere beveiliging 
mogelijk is. Daarna komt uitgebreid aan bod hoe ouders hun kinderen kunnen 
begeleiden bij het chatten, mailen en surfen.

Begeleider: Tom Van Renterghem, werkzaam binnen het multimediateam van Child 
Focus, gespecialiseerd in preventie en ondersteuning van kinderen, jongeren, 
ouders en leerkrachten.
Waar en wanneer?
Op 15 februari om 20 uur in cultureel centrum Casino te Koksijde
Toegang: 3 euro voor leden van de Gezinsbond, 7 euro voor niet-leden
Inschrijven kan door overschrijving op rek. nr. 435-0306551-14 van Gezinsbond 
scw met vermelding van ‘Koksijde, lidnummer Gezinsbond en aantal personen’

M E G A C O N F E T T I F U I FM E G A C O N F E T T I F U I F
Woensdag 21 februari
Met super véél confetti en coole muziek - Voor 3 tot 10-jarigen
Plaats: Jeugdhuis De Pit - Kursaallaan van 14.00u tot 16.00u
Verkleden mag - Met professionele schminkstand
Inkom 4,00 euro (drankje en koek inbegrepen)  - Met opvanghoekje voor de ouders
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Cursus zeeanimator - Duinenhuis Koksijde
Sta je te springen om kinderen de natuur aan zee te laten ontdekken en te beleven? De cursus zeeanimator 
is een stap in die richting. Veldwerk is de techniek: de kinderen leren over de natuur in de natuur. Kant en 
klare veldwerkpakketten die in het kader van de Week van de Zee werden ontwikkeld, zijn de sleutels voor 
veldwerk aan zee. Voorkennis is niet vereist. 

Data: 7 dinsdagnamiddagen in: 27 februari, 6 maart, 13 maart, 20 maart, 17 april, 24 april en 8 mei
Tijdstip: van 13.30 tot 16.30 uur
Deelnameprijs: 20 euro. Je bent pas ingeschreven na storting van het bedrag op rekeningnummer 091-
0131312-03 van het provinciebestuur van West-Vlaanderen met de vermelding “Zeeanimator 2007”. 
Organisatie: Provinciedienst NME i.s.m. Horizon Educatief en Milieudienst Koksijde.
Folder beschikbaar op de milieudienst of website www.weekvandezee.be.

Shopping bag actie - ‘Afvalarm winkelen’ 
De shopping – bag actie 
was een groot succes en is 
zeker voor herhaling vat-
baar. Op dinsdag 9 decem-
ber 2006 vond de prijsuit-
reiking plaats voor de 20 
gelukkige winnaars, met als 
hoofdprijs een tweedaag-
se reis naar Parijs voor 2 
personen, gewonnen door 
Simone Philippart. Andere 
prijzen waren: boodschap-
penwagentjes, fietsman-

den, fietszakken, en vele waardebonnen, in te ruilen bij de plaatselijke handelaars. Om te vermijden dat de shopping-bag nadien 
onder het stof verdwijnt, zullen de gebruikers regelmatig gespot worden tijdens het boodschappen en kunnen zij opnieuw mooie 
prijzen winnen.
Met dank aan alle deelnemende handelaars: Groenten Velle, Blanca en Wim, Croissantine, Self Service Weekend, Slagerij St. Anna, 
Bakkerij Bretonne, Groenten en fruit Verhaest, ’t Klein Verschil, Centra algemene voeding, VVV Koksijde, Bakkerij Dirk en Pascal, 
Keurslager Dierendonck, Bakkerij Du Littoral, Leonidas, Slagerij Frank, De Drie B’s en La Maree.

Selectieve kalender –
inzameling geselecteerd huishoudelijk afval 

De gemeente is ingedeeld in vier sectoren! Uiteraard wenst u te weten bij welke sector u behoort. Dat is eenvoudig. U volgt 
gewoon de data die vermeld staan op de kalender die huis-aan-huis verspreid werd. Indien u dat wenst kunt u die data ook 
raadplegen op de gemeentelijke website (www.milieu.koksijde.be/afvalfracties).
Hou de selectieve kalender goed bij en plaats de PMD-zakken en papier en karton buiten!
ZONE 1: SINT-IDESBALD en KOKSIJDE-DORP
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): woensdagen 7 en 21 februari
Ophaaldata papier en karton: woensdag 14 februari
ZONE 2: KOKSIJDE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): donderdagen 8 en 22 februari
Ophaaldata papier en karton: donderdag 15 februari
ZONE 3: OOSTDUINKERKE-BAD
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 9 en 23 februari
Ophaaldata papier en karton: vrijdag 16 februari
ZONE 4: OOSTDUINKERKE-DORP, GROENDIJK en WULPEN
Ophaaldata PMD (Plastieken flessen en flacons; Metalen verpakkingen, blikjes; Drankdozen): vrijdagen 9 en 23 februari
Ophaaldata papier en karton: dinsdag 13 februari

Cursus Zeeanimator
2007

De zee De zee smaaktsmaakt naar meernaar meer
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Een geur wordt hinderlijk als mensen door een geur geïrriteerd raken, zodoende dat zij hun dagelijkse doen en laten aanpassen 
(bijvoorbeeld ramen sluiten, niet meer in de tuin zitten, klacht indienen) of wanneer zij zich er psychisch of fysisch door belast 
voelen (voorbeelden zijn angst, slapeloosheid, hoofdpijn of zelfs ademhalingsproblemen). De milieudienst van Koksijde voorziet 
in een aantal suggesties en tips om uw omgeving en deze van de andere inwoners te vrijwaren van hinderlijke geuren.
Dieren

• Maak de hokken van konijnen of hon-
den heel regelmatig schoon.

• Vermijd moddervorming en geurhinder 
in de kippenren door afsluitdraad op 
de grond vast te pinnen en er een 
dikke laag houtsnippers op te leggen.

• Verwerk mest en afval van neerhof-
dieren in een compostvat of –bak. 
Afval van de kattenbak en hondenpoep 
horen echter thuis bij het restafval.

• Te veel of te grote dieren horen niet 
thuis in de bebouwde omgeving.

• Voorzie een plastieken zakje voor de 
hondenpoep als u met de hond uit 
wandelen gaat.

Groenafval in de tuin
• Vermijd snoeihout door planten de 

ruimte te geven en de juiste plant op 
de juiste plaats te zetten.

• Vermijd gazonmaaisel door het gebruik 
van traag groeiende grassoorten en 
mulchmaaien.

• Hergebruik snoeihout in een takkenwal 
en gazonmaaisel als mulchlaag tussen 
planten.

• Composteer uw tuin- en keukenafval 
en gebruik het opnieuw in de tuin.

Enkele tips voor geurvrij composteren:
• Zorg voor een goede locatie. 

Bijvoorbeeld een vat in de zon, een 
bak of hoop in de schaduw en niet vlak 
bij het tuinterras van de buren.

• Gebruik vers materiaal.
• Zorg voor een goede menging van 

materiaal (groen en bruin, grof en 
fijn).

• Verlucht regelmatig met de stok (com-
postvat) of zet de composthoop 
enkele keren om.

Bestrijdingsmiddelen
• Kies van nature resistente planten-

soorten.
• Spuit enkel bij windstil en bewolkt 

weer.
• Gebruik natuurlijke of milieuvriende-

lijke bestrijdingsmiddelen.

Afvoer van rook en damp
• Laat de schoorsteen altijd uitmonden 

boven de nok van het dak of van de 
nabije omliggende daken.

• Waak erover dat de schoorsteen goed 
trekt. Dat geeft een goede verbran-
ding en dus minder geurhinder. Laat 
die samen met de verwarmingsinstal-
latie elk jaar nakijken.

• Vermijd om een houtkachel of haard 
aan te steken bij windstil weer of mist.

• Plaats de afvoer van dampkappen 
zodat damp en geur niet bij de buren 
worden ‘binnen’ geblazen.

Afval verbranden
Afval verbranden is strikt verboden! 
Het verbranden van snoeihout is alleen 

mogelijk wanneer het vuur minstens 100 
meter van elke woning, haag, bos, boom-
gaard of akkergewassen verwijderd is. 
Toch zijn er alternatieven:
• Koop minder verpakkingen, vermijd 

groenafval.
• Verwerk uw groenafval in de eigen 

tuin.
• Laat herbruikbare goederen ophalen 

door een Kringloopwinkel.
• Gebruik de mogelijkheden van selec-

tieve afvalinzameling in uw gemeente.

Afvalopslag en sluikstorten
• Laat de afvalzakken niet buiten staan, 

zeker niet bij warm weer.
• Zorg er altijd voor dat de zak zorgvul-

dig afgesloten is.

Zwerfafval zoals kartonnen dozen rond 
de glasbak, kleine plastiekzakken in en 
naast publieke vuilbakken, sigarettenpeu-
ken en kauwgom zorgen ook voor (visu-
ele) hinder. Vermijd deze kleine vormen 
van sluikstorten en help zo mee om de 
buurt proper te houden.

Geconfronteerd met geurhinder?
Praten verdient steeds de voorkeur. Met 
een beetje goede wil en wederzijds res-
pect bekomt men in veel gevallen een 
aanvaardbare oplossing!

Zwerfkattenactie
In februari vindt opnieuw de actie voor bestrijding van zwerfkatten plaats. Hebt u last van zwerfkatten? Neem dan contact op 
met de gemeentelijke milieudienst op het nummer 058/53.30.04.
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Sportagenda
Februari 2007

elke vrijdag SPORT OVERDAG sporthal Koksijde-Dorp Sportdienst Koksijde 058/53.20.01

zaterdag 3 NORDIC WALKING van 10 tot 11.30 u. bezoekerscentrum 
Doornpanne (IWVA) met lesgeefster Greet Ostyn (initiatieles 5/6)

Marie-Chantal Loones 058/51.98.08

zondag 11 Mountainbike COAST RACE met start om 11 u. op het strand 
van Oostduinkerke

Johan Huyghe 058/51.96.56

woensdag 14 JEUGDSPORTACADEMIE: netbal Sportdienst Koksijde 058/53.20.01

zaterdag 17 NORDIC WALKING van 10 tot 11.30 u. bezoekerscentrum 
Doornpanne (IWVA) met lesgeefster Greet Ostyn (initiatieles 6/6)

Marie-Chantal Loones 058/51.98.08

dinsdag 27 NORDIC WALKING van 10 tot 11.30 u. bezoekerscentrum 
Doornpanne (IWVA) met lesgeefster Greet Ostyn (initiatieles 1/6)

mvr. De Sutter 0486/47.41.41

woensdag 28 JEUGDSPORTACADEMIE: netbal Sportdienst Koksijde 058/53.20.01

Maart 2007

zaterdag 3 13de MOUNTAINBIKETOERTOCHT (15, 30 en 52 km) met 
start van 8.30 tot 13 u. aan de sporthal Koksijde-Dorp

Sportdienst Koksijde 058/53.20.01

Jeugdsportacademie: Netbal
In de jeugdsportacademie die plaatsvindt op woensdagnamiddag in de sporthal Hazebeek worden reeksen sportini-
tiatie georganiseerd. Op de woensdagen 14 en 28 februari en 7 maart  is netbal aan de beurt. De kostprijs voor de 
3 lessen bedraagt 4,50 euro (verzekering en sportmateriaal inbegrepen). De initiaties voor de leerlingen van het 1ste 
tot en met het 3de leerjaar zijn voorzien van 14 tot 15.15 uur voor het 4de tot het 6de leerjaar van 15.15 tot 16.30 u. In maart 
wordt nog een lessenreeks kinbal voorzien. Informatie en inschrijvingen bij de sportdienst Koksijde.

Sport overdag: Sport- en seniorenacademie
Tot 11 mei organiseren de sportdienst en de sportraad van Koksijde het programma Sport overdag (sport- en seniorenacade-
mie) voor dames en heren. In de sporthal van Koksijde kan men iedere vrijdag terecht voor conditiegymnastiek, tennis, bad-
minton en tafeltennis. De deelnameprijs (sportmateriaal en verzekering inbegrepen) bedraagt 1,50 euro per voor- of namiddag.  
Het aanbod is als volgt:
 10.30 tot 11.30 u. conditiegymnastiek 
 13.45 tot 14.45 u.  tennis en tafeltennis
 14.45 tot 15.45 u.  badminton en tafeltennis

13de Mountainbiketoertocht
De sportdienst en de sportraad van Koksijde i.s.m. ATB Neverest organiseren op zaterdag 3 maart een unieke Mountainbiketoertocht 
met vernieuwd parcours. Samen met de sportdienst van De Panne werd het nieuwe parcours uitgetekend met een uitbreiding in het 
Calmeynbos van De Panne. Inschrijving en start van 8.30 tot 13 u. in de sporthal te Koksijde-Dorp. Het inschrijvingsgeld bedraagt 
4 euro (verzekering inbegrepen), inschrijven kan enkel de dag zelf.  Afstanden: 15, 30 en 52 km. Er zijn 3 bevoorradingen voorzien. 
Elke deelnemer krijgt één lot voor de gratis tombola met een prijzenpot van 5.000 euro. Er zijn kleedkamers beschikbaar en er is 
de mogelijkheid om de fiets te reinigen aan de bikewash. Vorig jaar mocht de organisatie 951 deelnemers ontvangen in ideale weer-
omstandigheden. Dit jaar hoopt men de kaap van 1.000 te overschrijden. Info & organisatie: sportdienst en sportraad Koksijde, 
tel. 058/53.20.01, fax 058/53.20.00, Hazebeekstraat 11, 8670 Oostduinkerke, www.sport.koksijde.be

Start to Run: 5de editie
De marathon Atletiekclub Westhoek, afdeling Koksijde, organiseert vanaf maandag 5 maart zijn 5de editie van Start 
to Run. Dat is een jogcursus voor beginners (0 tot 5 km) en voor gevorderden (5 tot 10 km). De begeleiders van 
de cursus garanderen dat alle deelnemers na 10 weken vlot 5 tot 10 km kunnen lopen. Deze lessenreeks vindt plaats op de 
atletiekpiste van het sportpark Hazebeek in Oostduinkerke: voor de beginners elke maandag, woensdag en vrijdag om 19 u., 
voor de gevorderden elke maandag en woensdag om 19 u. en elke vrijdag om 19.45 u. Goede loopschoenen zijn een absolute 
must. De deelnameprijs aan deze cursus bedraagt 25 euro, verzekering en begeleiding inbegrepen. Inschrijvingen gebeuren bij 
voorkeur door overschrijving op rek. nr. 068-2467927-80 van MACW, afd. Koksijde, of bij aanvang van de cursus op maandag 
5 maart vanaf 18.15 u. (ook de gevorderden). Info: Ed Dedrie (tel. 058/51.62.68, e-post ed.dedrie@skynet.be) of Johan Van den 
Broeck (tel. 058/52.36.98, e-post johan.van.den.broeck@skynet.be)
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ZON BRENGEN in uw eigen omgeving: het kan !

U kan concreet heel wat doen voor mensen die thuis verzorgd worden: zorgende aandacht en gezelschap 
bieden, kleine zorgtaken als hulp bij het eten, bij in en uit bed of zetel, toiletbegeleiding, begeleid wandelen, 
enz…
Door uw solidaire inzet kan de zieke, bejaarde of persoon met een handicap comfortabel thuis blijven en de 
familie even op adem komen ter aflossing in de soms zware zorg. 

Een soepel engagement op uw maat! U bepaalt zelf wanneer, hoeveel en waar u zich wilt inzetten. Als vrijwil-
liger bent u verzekerd en ontvangt u voor elke oppasbeurt een passende kostenvergoeding (fiscaal vrijgesteld tot 

1116,71 euro/jaar). U kunt altijd terecht bij uw verantwoordelijke en u krijgt de kans om vorming te volgen. U geregeld eens 
extra verwennen of verrassen doen we graag !
Aanvullende Thuiszorg van Familiezorg W.Vl. is een door de Vlaamse Gemeenschap en het Provinciebestuur erkende dienst 
voor oppashulp. Hebt u interesse? Neem contact op met het regiohuis tel. 051/50.22.33 - Diksmuide, Wilgendijk 33 - Hanne 
Verbeke - www.familiezorg-wvl.be

Zegt het u iets… in uw eigen omgeving 
thuisoppas en assistentie te bieden bij 
een thuisverblijvend zorgbehoevend 
kind of volwassene met een handicap ? 

Werk mee met OEF!, vernieuwend zorg-
initiatief in de regio. Vrijwilligers bieden 
thuisassistentie aan zorgbehoevende 
kinderen en volwassenen met een beper-
king.
We zoeken vrijwilligers die even de taak 
van de ouders of centrale verzorger kun-
nen overnemen of ondersteunen door 
het instaan voor thuiswacht of het hel-
pen in de zorg, het samen spelen of 
bezig zijn.
Een boeiende opdracht en engagement 
om ouders of centrale verzorger op een 
dergelijke wijze bij te staan ! Als vrijwilliger 
kunt u rekenen op een gepaste introduc-
tie, ondersteuning en vorming. U ontvangt 
een fiscaal vrijgestelde kostenvergoeding 
en verzekering. Spreekt u dit aan, wenst 
u mee te werken aan OEF !? Misschien 
neemt u reeds in eigen kring een derge-
lijk engagement op? Neem gerust met 
ons contact op:  tel. 051/50.22.33 - 
Diksmuide, Wilgendijk 33 - Hanne Verbeke 
- www.familiezorg-wvl.be

100 kinderen zouden graag hun
vakantie in Vlaanderen doorbrengen

Zoals elk jaar komen er door de zorgen van Euro-Children een aantal kinderen op 
vakantie bij Vlaamse gastgezinnen. We hopen dit jaar ongeveer 250 kinderen te 
mogen verwelkomen. Ze wonen in Slowakije, Kroatië, Bosnië en Herzegovina.

Er komen een tiental Roma kinderen uit Oost-Slowakije. Door deze kinderen uit te 
nodigen, werkt Euro-Children mee aan een plaatselijk project om de Roma mensen 
uit hun isolement te halen. De kinderen volgen nu een cursus Engels en krijgen als 
beloning voor hun inspanningen een vakantie aangeboden in Vlaanderen.

In de groep Kroatië en Bosnië-Herzegovina zijn het kinderen uit gezinnen die 
de oorlog hebben meegemaakt, meestal uit ontheemde families, die niet kunnen 
terugkeren naar hun geboortestreek. Moeizaam bouwen ze een nieuw bestaan op. 
Euro-Children werkt bewust mee aan de gedachte dat men de mensen ter plaatse 
moet helpen, om zo de migratiestroom te kunnen stoppen.

De meeste kinderen komen elk jaar naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn telkens 
ook nieuwe kandidaten die op zoek zijn naar een gezin. Voor hen zoekt Euro-
Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onder-
houden met deze kinderen en hun ouders. Info: www.eurochildren.be.

Infoavond : “Omgaan met dementerenden”
“In het land van de driesprong”
Hein Vanhuyse, ondervoorzitter van de Vlaamse Alzheimer Liga, brengt ons een 
boeiende uiteenzetting, gebaseerd op de praktijk rond de belevenis van de demen-
terende, de familieleden en de professionele hulpverleners.
Wanneer: Donderdagavond 22 februari om 20 uur stipt.
Waar: “’t oud schooltje” Kerkstraat in Koksijde-Dorp.
Prijs: 4.00 euro, drankje inbegrepen.
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Vierde editie wereldfeest Dunia
21

De vierde editie van het Koksijdse wereldfeest Dunia vindt plaats op zondag 15 juli. Op het strand en langs de dijk van het mooie 
Oostduinkerke, slaat Dunia haar podium en tentjes op. Het belooft wederom een sprankelend en sfeervol gebeuren te worden 
met exotische muziek en een kleurrijke wereldmarkt.

dIS zoekt muzikanten
Dit jaar zullen mondiale 

klanken de hemel opnieuw 

vullen met live optredens. 

Bovenop de twee geboekte 

groepen, geeft de dIS de inwoners van 

Koksijde en omstreken, die in een bandje 

spelen, samples maken of solo spelen, 

de kans om op te treden op een heus 

podium met professionele klankonder-

steuning. Een belangrijke voorwaarde 

is een link naar “de wereld” en “haar 

problematiek”.

De dIS is hierbij niet op zoek naar de 

meest ervaren artiesten. U hebt enkel 

nood aan een portie muzikaliteit, lef en 

een vleugje aardbol. Vergeet niet dat 

iedereen een kans maakt! De beste hoeft 

niet persé de meest professionele te zijn 

bij DemoDunia: enthousiasme is belang-

rijker! Leeftijd speelt geen rol.

Ziet u uzelf schitteren en durft u de uit-

daging aan? Stuur dan snel een demo 

of een proef van je kunnen, vergezeld 

van een kleine band/persoonsbeschrij-

ving en de beschrijving van uw link 

met de “aardbol” op naar de dIS, t.a.v. 

Fien Leerman, P. Schmitzstraat 3, 8670 

Oostduinkerke, fien.leerman@koksijde.
be, www.koksijde.be/dIS
Uw inzending zal worden gejureerd in-
dien uw muziek volledig live kan worden 
gespeeld (ruim op te vatten), indien de 
dIS uw kunnen ontvangt op een medium 
zoals cd-rom of demo, indien u alle 
gevraagde beschrijvingen meestuurt en 
indien we uw inschrijving ontvangen vóór 
9 april 2007. De beste inzending mag 
het wereldfeest muzikaal openen!

Standhouders gezocht
In 2006 werden de goede formule en 
standplaats gevonden voor het wereld-
feest Dunia: dichter bij de dijk en toe-
gankelijk voor alle leeftijden. Dit jaar 
gebeurt de inschrijving als standhou-
der op de wereldmarkt en op Dunia 
op eenzelfde manier als vorig jaar. De 
gemeente Koksijde wil de standhouders 
de kans geven om gratis informatie aan 
de Koksijdse bevolking te verstrekken. 
Er wordt een inschrijvingsgeld gevraagd 
om onverwachte en onaangekondigde 
afwezigheden te vermijden. Dit inschrij-
vingsgeld zal worden terugbetaald indien 
de standhouder op Dunia aanwezig was.
Wat wordt verwacht van de standhouder? 

De standhouder moet een duidelijke 

link aantonen met de wereld: interna-

tionale en ontwikkelingssamenwerking, 

duurzaamheid,… Het mag geen louter 

commerciële stand zijn. De standhouder 

moet informatie delen met de bezoe-

kers. De stand moet op de aangewezen 

plaats verzorgd en aantrekkelijk worden 

opgebouwd.

Elke standhouder schrijft (ten laatste 

tegen 27 april 2007) 25 euro over 

op rekening 091-0002290-88 van 

de gemeente Koksijde met vermelding 

“Waarborg Dunia 2007 + inschrijvings-

recht “naam standhouder”. Dit inschrij-

vingsgeld zal worden terugbetaald indien 

u uw afwezigheid kunt rechtvaardigen en 

dit ten laatste op 15 juni 2007 bij de 

dIS meldt.

Meer informatie over standhouder-

schap en de vorige edities van Dunia, 

kunt u verkrijgen bij de dIS of op 

de webstek van de dIS: www.koksijde.

be/dIS bij Dunia en bij Fien Leerman, 

P. Schmitzstraat 3, 8670 Oostduinkerke, 

0494/502.847 fien.leerman@koksijde.

be, www.koksijde.be/dIS

Oproep adviesraad Internationale en ontwikkelings-samenwerking
KOKOS & WULLOKS, de gemeentelijke adviesraad rond internationale en ontwikkelingssamenwerking, is eveneens aan een 
nieuwe periode toe. De adviesraad ontstond in 2001 en bestaat uit gedreven en enthousiaste leden. De leden van de raad 
hebben als taak: adviseren, sensibiliseren, coördineren en organiseren en ondersteuning bieden aan het gemeentelijk beleid 
rond internationale en ontwikkelingssamenwerking. In 2007 wordt KOKOS & WULLOKS opnieuw samengesteld. Als u zich 
kandidaat wilt stellen, kunt u uw kandidatuur opsturen tot eind februari naar de dIS Koksijde, t.a.v. Fien Leerman – KOKOS 
& WULLOKS, P. Schmitzstraat 3, 8670 Oostduinkerke of naar fien.leerman@koksijde.be De installatievergadering vindt 
plaats op maandag 19 maart om 19.00 uur in de vergaderzaal in het Oud-Gemeentehuis van Oostduinkerke. U kunt meer 
lezen over KOKOS & WULLOKS op www.koksijde.be/dIS of informatie opvragen bij de dIS: fien.leerman@koksijde.be - 
0494/50.28.47



Bevo l k i n g

Burgerlijke stand november-december
22

GEBOORTEN
Jade Langendörfer (Veurne, 25 oktober), dochter van Anique en van Daniel Deprez uit Koksijde 
Pauline Darras (Barcelona, 11 november), dochter van Jochen en van Catherine Anrys uit Oostduinkerke
Lisa Dierendonck (Gent, 26 november), dochter van Alexander en van Isabelle Blancke uit Koksijde
Briek Vandenberghe (Veurne, 4 december), zoon van Jan en van Silvie Pitteljon uit Oostduinkerke
Kyaro Jacques (Veurne, 4 december), zoon van Bart en van Sandra Boedts uit Wulpen
Emiel Desomer (Veurne, 5 december), zoon van Dieter en van Veerle Cremery uit Koksijde
Imre Neuser (Veurne, 15 december), zoon van Stefan en van Valerie Butstraen uit Koksijde
Thibault Van de Velde (Bonheiden, 19 december), zoon van Olivier en van Sarie Vanden Broucke uit Koksijde
Huda Uddin (Brugge, 20 december), dochter van Muneer en van Hina Burney uit Koksijde
Lizette Wittevrongel (Brugge, 29 december), dochter van Iain en van An Taillieu uit Koksijde

HUWELIJKEN
Paul Cremery uit Diksmuide en Martine Mahieu uit Koksijde
David Debecker en Leen Van Aelst, beiden uit Koksijde
Chi Wong uit Koksijde en Dan Li uit China
Hugo Van Campenhout en Jeannine Wisse, beiden uit Koksijde
Alex Wilmot en Sandra Facchinetti, beiden uit Koksijde 

OVERLIJDENS
Robert Pauwels (73 jaar), echtgenoot van Jutta Wilcke / Marcel Lawisse (94 jaar), echtgenoot van Josephina 
Caudron / Jeanne Harmand (88 jaar), weduwe van Fernand Blairon / André Dehaeck (81 jaar), echtgenoot van 
Thérèse Vanhersecke / Delphine Watteyn (16 jaar), ongehuwd / Jan Aras (87 jaar), weduwnaar van Van Thielen 
Mathilda / Karel Lefere (80 jaar), echtgenoot van Dionysia De Bruyne / Etienne Decraene (75 jaar), echtgenoot 
van Maria Colpaert / Lodewijk Mombaerts (88 jaar), echtgenoot van Jeanne Noel / Albert Delanghe (74 jaar), 
echtgenoot van Denise Legein / Anna Balatinacz (92 jaar), weduwe van Jacobus Verhaeverbeke / Arne Van Eessen (23 jaar), 
ongehuwd / Rachel Ollivier (96 jaar), weduwe van Willem Jacobs / Aimé  Masure (80 jaar), weduwnaar van Simonne Deroo / 
Jean-Robert Cuvelier (62 jaar), echtgenoot van Raymonde Pieters / Peter Declerck (39 jaar), echtgenoot van Nancy Noote / 
Jan Van Swinderen (93 jaar), echtgenoot van Elisabeth Despeer / Zenon Van Hove (77 jaar), echtgenoot van Emilia Crabbe 
/ Sylvère Bentein (80 jaar), weduwnaar van Marguerite Vanhoucke / Thérèse Wulleputte (84 jaar), echtgenote van Pauwel 
Nuyttens

Portugese vrijwilligster verrijkt Koksijds bestuur

Begin februari verwelkomen we in onze gemeente de Portugese vrijwilligster Telma Esteves in ons midden. De Technische dienst, 
de Jeugddienst en de dIS dienden bij EVS (European Voluntary Service, een Europees gesubsidieerde manier om in Europa als 
vrijwilliger te werken) hun ‘Street Furniture Project’ (straatmeubilairproject) in en werd goedgekeurd. Al snel werd een goeie 
vrijwilligster geselecteerd: Telma.

Telma is 25 jaar jong, erg gedreven en spreekt Engels en Portugees. Ze komt naar Koksijde omdat ze graag Nederlands wil 
leren, met jongeren werkt en een brede interesse heeft. Telma zal in de Technische dienst leren omgaan met het GIS (Global 
Information System) en leren hoe je straatmeubilair kan inventariseren. Vanuit deze kennis zal ze via de dIS en de Jeugddienst de 
kans krijgen om een artistiek straatmeubilairproject uit te werken, i.s.m. de Koksijdse jeugd.
Telma heeft een gastgezin gevonden in Koksijde. Ze zal tot augustus verblijven bij Katrien en Thomas. Katrien werkt aan de balie 
in het ccCasino en Thomas werkt bij de brandweer.
Meer informatie: Fien Leerman, P. Schmitzstraat 3, 8670 Oostduinkerke, fien.leerman@koksijde.be / www.koksijde.

be/dIS Meer informatie over EVS: www.jint.be

Internationale samenwerking



Dokters februari
De weekendwacht voor de huisartsen wordt geregeld via een algemeen weekendwacht-nummer. Wie dat nummer 
opbelt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de huisarts van dienst. Gezien de wachtdiensten in Koksijde tijdens de 

drukke vakantieperioden opgesplitst worden, zijn er in onze gemeente twee weekendwacht-nummers. 

Het nummer voor Koksijde/St.-Idesbald:  058/51.84.94
Het nummer voor Oostduinkerke/Wulpen:  058/51.78.68 
Hebt u in het weekend dus een dokter nodig? Bel dan één van deze weekendwacht-nummers. Deze nummers verbinden u 
rechtstreeks met de dokter van dienst. Opgelet: deze nummers zijn enkel geldig tijdens het weekend en op officiële feestdagen! 
(De weekendwacht loopt van zaterdagmorgen 8 u. tot maandagmorgen 8 u. Op feestdagen loopt de wachtdienst vanaf 8 u. 's 
morgens tot de volgende dag ‘s morgens om 8 u., tenzij anders meegedeeld.)

Apotheken februari
(De wachtdienst loopt van zaterdagmorgen om 9 u. tot maandagmorgen om 9 u. - men kan de lijst van de wachtdiensten ook 
raadplegen via de website www.apotheek.be – verder is er ook de telefonische dienst 0900.10.500, te raadplegen van 9 tot 22 

u. Na 22 u. dient u de politie te bellen op het nummer: 058/53.30.00) De wachtdienst is regionaal georganiseerd, d.w.z. één wacht-
dienst voor de gemeenten Veurne, Koksijde en De Panne. De gedetailleerde regeling wordt door de organisatie niet aan onze 
redactie meegedeeld. Wij verwijzen de lezer dus naar het wachtdienstbordje dat aan de gevel van elke apotheek meedeelt wie 
van wacht is. U kunt ook altijd bij de politie terecht, want wie een beroep moet doen op de apotheker met wacht dient daarvan, 
na 22 u., uit veiligheidsoverwegingen eerst de politie in te lichten op het nr. 058/53.30.00

Dokters en apothekers met wacht

T i j - d i n g en
Tij-dingen is een maandelijkse uitgave van de gemeentelijke dienst Pers & Communicatie
Redactie: Jan Huyghe, Ann Provoost en Björn Cools
Fotografie: Dirk Van Hove, Jan Huyghe en ingezonden foto’s
Fotobewerking: Dirk Van Hove
Met de medewerking van de hoofden en verantwoordelijken van de diverse gemeentelijke diensten. Jaarabonnement 
11 nummers van januari 2007 tot en met december 2007, niet in augustus (voor niet-gedomicilieerden): 10 euro te 
storten op rek. nr. 091-0175000-41 van gemeentebestuur Koksijde, Zeelaan 44 te 8670 Koksijde met vermelding 
“Jaarabonnement Tij-dingen”)
Koksijde op internet: www.koksijde.be (alsook een e-loket voor administratieve verrichtingen).
Verantw. uitg.: schepen van Informatie Jan Loones, gemeentehuis, Zeelaan 44, 8670 Koksijde
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Diefstal met list: voorkomen is de boodschap
Sinds enkele jaren heeft een bijzonder fenomeen ‘diefstal met list’ zijn intrede gedaan. Het betreft diefstal die door het 
gebruik van een list wordt gepleegd in de woning van (meestal) senioren, door een persoon die zich onrechtmatig uitgeeft voor 
bijvoorbeeld een politieagent of een arbeider van een water- of elektriciteitsmaatschappij. 

Dit soort van diefstal is zeer moeilijk op te sporen. Niettemin kunnen een aantal eenvoudige preventieve maatregelen het risico 
op een dergelijk misdrijf aanzienlijk verminderen. De politie raadt dan ook aan om steeds te vragen naar de identiteitskaart van 
de persoon, te bellen naar de politie ingeval van twijfel, geen grote sommen geld of dure juwelen in huis te bewaren. 
Op initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken is er een campagne gelanceerd voor de preventie van de diefstal met 
list. Elke senior ontvangt een folder met preventietips.
Deze campagne heeft tot doel dat elkeen zich thuis veilig voelt. Het gemeentebestuur en de lokale politie ondersteunen dit 
initiatief dan ook ten volle en bieden waar nodig hun hulp aan.

Voor meer informatie en het verkrijgen van de folder: Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Waterloolaan 76; 1000 
Brussel, tel. 02/ 557.33.99 of www.vps.fgov.be 






